
esde meados dos anos 2000, os ou
vintes começaram a se habituar com 

um novo modelo de emissora. A progra
mação era normal: músicas, notícias ou 
prestação de serviço. No nome e nas cha
madas, porém, havia uma diferença: co
nhecidas marcas e produtos do mercado 
davam nome às rádios — ou, em alguns 
casos, acompanhavam a nomenclatura. 
Era o início da era das emissoras custo
mizadas, modelo de negócio que conse
guiu emplacar vários cases de sucesso e 
mostrar ao mercado publicitário que a 
imersão no dial poderia ser uma boa i n 
vestida para quem quisesse trabalhar o 
conceito de marca. 

Diferentemente do já conhecido mo
delo de patrocínio a breaks ou a progra
mas da grade — algo que sempre existiu 
nos veículos de rádio do País — a parceria 
de naming right propunha diferente en
volvimento entre o anunciante e a emis
sora. Como "dona" do espaço, a marca t i 
nha o direito de expor os produtos e ser
viços, sem, contudo, fazer da frequência 
um espaço de veiculação de comerciais. 
Ao contrário. A ideia era proporcionar ao 
público um canal de entretenimento pu
ro, de forma que as informações ali vei
culadas fossem úteis e as músicas, agra
dáveis aos ouvidos. 

Nos últimos anos o mercado viu diver
sos exemplos de marcas e emissoras que 
apostaram na customização para poder 
incrementar as verbas e cativar uma no
va fatia de ouvintes/consumidores. Algu
mas delas já deixaram de existir no dial. 
Outras ainda estão presentes e prometem 
continuar mantendo o modelo por muito 
tempo. Diversas outras emissoras já foram 
sondadas por marcas para ceder espaço 
a anunciantes. Esses exemplos mostram 
que, tal como os demais modelos de pa
trocínio e ações publicitárias, a customiza
ção de rádio pode render bons frutos pa
ra todos os lados envolvidos na parceria. 

"A experiência de uma rádio customi
zada é muito positiva, pois isso dá maior 
credibilidade às duas marcas, influencian-

do outros anunciantes de grande porte a 
investir nesse modelo" opina Alexandre 
Amorim, diretor de conteúdo e artísti
co do Grupo Dial Brasil, proprietário da 
Sul- América Paradiso. No ar há três anos 
na cidade do Rio de Janeiro, a rádio, d i 

recionada ao público adulto,transmite 
programação musical com informações 
sobre bem-estar, cultura, relacionamen
to e prestação de serviços, como jorna
lismo, trânsito e clima. A parceria de na
ming right com a companhia de seguros 

SulAmérica, conforme o diretor da rádio, 
propiciou maior audiência, faturamen
to, conceito e conteúdo significativo pa
ra ambos os parceiros. 

A m o r i m faz questão de frisar que o 
modelo de negócio da SulAmérica Pa
radiso "é uma parceria de naming right 
e não uma rádio corporativa" Ou seja: o 
anunciante financia e dá o nome à emis
sora, mas a programação, bem como os 
colunistas, locutores e estilo são monta
dos pelo Grupo Dial. Esse tipo de acordo 
não impede a inserção de outros anun
ciantes nos breaks e nos demais progra
mas das customizadas, desde que não se
jam marcas do mesmo ramo de atuação 
do patrocinador principal. 

Sucesso dos engarrafamentos 
Se existe alguém que não se incomo

da — e até se beneficia — com o caótico 
trânsito de São Paulo é a diretoria da rádio 
SulAmérica Trânsito, o outro modelo de 
customizada que a companhia de seguros 
mantém, este na capital paulista. Lança
da em março de 2007, a emissora chegou 
ao mercado com a proposta de prestação 
de serviços diferentes daqueles oferecidos 
pelas demais rádios jornalísticas da cida
de: informar, durante todo o dia, as condi
ções do trânsito nas principais vias e nas 
rodovias da capital e Grande São Paulo. 

Resultado da parceria com o Grupo 
Bandeirantes de Comunicação, a SulA
mérica Trânsito, entre um engarrafamen
to e outro, acabou se tornando uma das 
poucas emissoras customizadas que ain
da estão no ar na cidade de São Paulo. A 
rádio atribui esse sucesso à enorme i n 
teratividade e à participação do público 
ouvinte que, a cada dia, contribui para as 
informações e a manutenção do conteú
do da emissora por meio de mensagens 
SMS, e-mails e ligações. 

"No início não imaginávamos que a 
interatividade com o público chegaria 
a esse patamar. Recebemos um volume 
tão grande de mensagens que, por mui
tas vezes, nem conseguimos dar conta de 
olhar. Conseguimos montar uma emis
sora totalmente interativa e que, com as 
redes sociais e as mídias móveis, já está 
provando que a comunicação de uma rá
dio não precisa ficar restrita ao dial" dis
se Felipe Bueno, diretor de jornalismo na 
SulAmérica Trânsito, na comemoração 
do aniversário de cinco anos da emisso
ra, em março. 

Elas deixaram saudades 
Nas redes sociais ainda é possível en

contrar comentários de ouvintes saudosos 
em relação às rádios Oi FM e Mitsubishi. 
As duas emissoras, também de modelo 
customizado, emplacaram a programa
ção no dial mas, após algum tempo, acaba
ram saindo do ar por diferentes questões. 
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Mais antiga FM a adotar o modelo, a 
Oi entrou no ar em 2005, em Belo Hori
zonte e, posteriormente, chegou a São 
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão 
Preto, Campinas e Porto Alegre. A pro
gramação musical e cultural era fruto de 
uma parceria com o GrupoBel de comu
nicação. Por estratégias de marketing da 
própria operadora de telefonia, desde o 
dia 1ºde janeiro de 2012, a Oi FM saiu 
do dial, mantendo a operação somente 
na web. E a frequência, posteriormente, 
foi ocupada pela Bradesco Esportes FM 
(leia ao lado). 

Desfecho parecido teve a Mitsubishi 
FM, parceria entre a montadora e o Gru
po Bandeirantes de Comunicação. A Mit, 
como era chamada pelos ouvintes, tinha 
programação direcionada aos amantes 
de rock, mesclada a programas de aven
turas e esportes. Em março deste ano, a 
parceria foi desfeita, por decisão estraté
gica da montadora. 

O ano de 2012 também marcou o fim 
da Fast 89 FM, emissora que combinava 
o som pop da rádio 89 com a linha de be
bidas prontas da Nestlé. O contrato de na-
ming right durou 15 meses. "Nossa rela
ção com a Nestlé é muito boa. Certamen
te foram questões estratégicas de marke
ting, da parte deles, que não permitiram 
a continuidade" assegura a diretora da 
89, Cristina da Hora, ao avisar que a rá
dio está em busca de um novo parceiro 
para repetir a associação de naming r i 
ght. A saída do anunciante, entretanto, 
não mudou em nada o estilo da emisso
ra, que mantém, na mesma frequência, 
a programação jovem e pop. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 10-11, 3 set. 2012.




